
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. juni 2022

Forslag
til

Lov om ændring af konkursloven1)

(Indførelse af regler om forebyggende rekonstruktion og revision af reglerne om rekonstruktion og gældssanering, herunder 
implementering af rekonstruktions- og insolvensdirektivet)

§ 1

I konkursloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 775 af 3. maj 
2021, som ændret ved § 5 i lov nr. 1169 af 8. juni 2021, 
foretages følgende ændringer:

1. Som fodnote til lovens titel indsættes:
»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Eu-

ropa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1023 
af 20. juni 2019 om rammer for forebyggende rekon-
struktion, gældssanering og udelukkelse og om foran-
staltninger med henblik på mere effektive procedurer 
for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssane-
ring og om ændring af direktiv (EU) 2017/1132 (rekon-
struktions- og insolvensdirektivet), EU-Tidende 2019, 
nr. L 172, side 18.«

2. I § 1, stk. 1, indsættes som nr. 4:
»4) Den dag, hvor skifteretten under en forebyggende re-

konstruktionsbehandling traf bestemmelse om fyldest-
gørelsesforbud.«

3. I § 1 indsættes som stk. 5:
»Stk. 5. Hvis en forebyggende rekonstruktionsbehandling 

ophører, regnes dagen, hvor skifteretten traf bestemmelse 
om fyldestgørelsesforbud, som fristdag, hvis skifteretten in-
den 3 uger efter ophøret modtager begæring om rekonstruk-
tionsbehandling, konkurs eller gældssanering.«

4. Efter § 2 indsættes:

»§ 2 a. Ved SMV forstås i denne lov:

1) Virksomheder omfattet af regnskabsklasse A, jf. års-
regnskabslovens § 7, stk. 1, nr. 1, som på tidspunktet 
for rekonstruktionsforslagets fremsættelse i 2 på hinan-
den følgende regnskabsår ikke overskrider to af følgen-
de størrelser:
a) En balancesum på 156 mio. kr.,
b) en nettoomsætning på 313 mio. kr. og
c) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet 

af regnskabsåret på 250.
2) Mikrovirksomheder omfattet af regnskabsklasse B, jf. 

årsregnskabslovens § 22 a, stk. 1, 2. pkt.
3) Små virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, jf. 

årsregnskabslovens § 7, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2, nr. 1.
4) Mellemstore virksomheder omfattet af regnskabsklasse 

C, jf. årsregnskabslovens § 7, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 2, nr. 
2.

5) Virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, jf. års-
regnskabslovens § 7, stk. 1, nr. 4, som på tidspunktet 
for rekonstruktionsforslagets fremsættelse i 2 på hinan-
den følgende regnskabsår ikke overskrider to af følgen-
de størrelser:
a) En balancesum på 156 mio. kr.,
b) en nettoomsætning på 313 mio. kr. og
c) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet 

af regnskabsåret på 250.«

5. I § 3, stk. 1, § 7, stk. 1, og § 128, 2. pkt., indsæt-
tes før »rekonstruktionsbehandling«: »forebyggende rekon-
struktionsbehandling,«.

6. §§ 9-10 a ophæves, og i stedet indsættes:

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1023 af 20. juni 2019 om rammer for forebyggende 
rekonstruktion, gældssanering og udelukkelse og om foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling 
og gældssanering og om ændring af direktiv (EU) 2017/1132 (rekonstruktions- og insolvensdirektivet), EU-Tidende 2019, nr. L 172, side 18.
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»§ 9. Begæring om forebyggende rekonstruktionsbehand-
ling, rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssane-
ring offentliggøres ikke.

Stk. 2. Enhver, der har retlig interesse deri, kan hos skifte-
retten få oplysning om, hvorvidt og hvornår en skyldner har 
indgivet begæring som nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Har en begæring som nævnt i stk. 1 været fremlagt 
i et offentligt retsmøde, gælder retsplejelovens kapitel 3 a.

Afsnit IA
Forebyggende rekonstruktion

Kapitel 1 a
Indledning af forebyggende rekonstruktionsbehandling

§ 9 a. En skyldner, der er insolvent, jf. § 17, stk. 2, eller 
som følge af økonomiske vanskeligheder har sandsynlighed 
for at blive insolvent, skal tages under forebyggende rekon-
struktionsbehandling, når det begæres af skyldneren. § 22, 
stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Reglerne i stk. 1 finder ikke anvendelse på en 
skyldner, hvorom Erhvervsstyrelsen har truffet beslutning 
om tvangsopløsning, eller som er en fysisk person, der ikke 
udøver erhvervsvirksomhed.

Stk. 3. Skifteretten indleder forebyggende rekonstruk-
tionsbehandling straks efter modtagelsen af begæringen. Har 
skyldneren i sin begæring ikke anmodet om beskikkelse af 
rekonstruktør, skal skifteretten dog indkalde skyldneren til et 
møde, hvor skifteretten beslutter, om der skal indledes fore-
byggende rekonstruktionsbehandling. Skyldneren skal give 
møde personligt. Udebliver skyldneren fra mødet, anses be-
gæringen for bortfaldet.

Stk. 4. Efter indledningen af den forebyggende rekon-
struktionsbehandling kan begæring herom ikke tilbagekal-
des.

§ 9 b. Anmoder skyldneren i forbindelse med begæringen 
om forebyggende rekonstruktionsbehandling eller på et se-
nere tidspunkt herom, skal skifteretten træffe bestemmelse 
om, at der er fyldestgørelsesforbud under den forebyggende 
rekonstruktionsbehandling. En anmodning om fyldestgørel-
sesforbud anses tillige for en anmodning om beskikkelse af 
rekonstruktør.

Stk. 2. Skifteretten beskikker en eller flere rekonstruktø-
rer, hvis skyldneren anmoder herom. Skyldneren kan kom-
me med forslag til en eller flere rekonstruktører, der skal 
være vedlagt en erklæring fra de pågældende om, at de er 
villige til at lade sig beskikke som rekonstruktør og opfyl-
der betingelserne i § 238. Skifteretten er ikke bundet af 
skyldnerens forslag. En beskikket rekonstruktør kan antage 
fornøden sagkyndig bistand.

Stk. 3. Skifteretten skal beskikke en regnskabskyndig til-
lidsmand, hvis skyldneren i forbindelse med begæringen om 
forebyggende rekonstruktionsbehandling eller på et senere 
tidspunkt anmoder herom. Stk. 2, 2. og 3. pkt., finder tilsva-
rende anvendelse.

Stk. 4. § 11 a, stk. 6 og 7, og § 11 g finder tilsvarende 
anvendelse.

Stk. 5. Skifteretten skal afbeskikke en rekonstruktør og en 
tillidsmand, hvis skyldneren anmoder herom. Afbeskikkelse 
af rekonstruktøren kan dog ikke ske, hvis der er truffet be-
stemmelse om fyldestgørelsesforbud.

§ 9 c. Træffes der bestemmelse om fyldestgørelsesforbud 
efter § 9 b, skal skifteretten fastsætte tidspunktet for et 
møde med fordringshaverne. Mødet skal holdes, senest 4 
uger efter at bestemmelsen om fyldestgørelsesforbud blev 
truffet. Reglerne i § 11 a, stk. 2, 3. og 4. pkt., § 11 b, stk. 
1 og 2, §§ 11 c og 11 d og § 11 e, stk. 4, finder tilsvarende 
anvendelse.

Stk. 2. Rekonstruktøren skal, inden 3 måneder efter at 
der er truffet bestemmelse om fyldestgørelsesforbud, og 
derefter med højst 2 måneders mellemrum sende en rede-
gørelse til samtlige kendte fordringshavere og skifteretten 
om alle væsentlige forhold vedrørende den forebyggende 
rekonstruktionsbehandling. § 11 f finder tilsvarende anven-
delse. Såfremt der ikke sendes en redegørelse efter 1. pkt., 
kan skifteretten træffe bestemmelse om, at den forebyggen-
de rekonstruktionsbehandling ophører.

Kapitel 1 b
Retsvirkninger af forebyggende rekonstruktionsbehandling

§ 9 d. Hvis der er beskikket en rekonstruktør, finder reg-
lerne i § 12, stk. 1-3, tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Har skifteretten truffet bestemmelse om fyldestgø-
relsesforbud efter § 9 b, finder reglerne i §§ 12 c, 12 f og 12 
g tilsvarende anvendelse. Reglerne i § 12 c finder dog ikke 
anvendelse på fyldestgørelse af krav fra ansatte, hvis krav i 
konkurs omfattes af §§ 94 og 95. Ved anvendelsen af § 12 
g træder bestemmelsen om fyldestgørelsesforbud i stedet for 
rekonstruktionsbehandlingens indledning.

Stk. 3. Indledning af forebyggende rekonstruktionsbe-
handling fratager ikke skyldneren en adgang, som bestod 
forud for den forebyggende rekonstruktionsbehandling, til at 
udskille aktiver fra et pant. 1. pkt. finder tilsvarende anven-
delse på rettigheder stiftet ved retsforfølgning.

§ 9 e. Uanset modstående bestemmelse i en gensidigt 
bebyrdende aftale kan medkontrahenten ikke hæve aftalen, 
som følge af at skyldneren er under forebyggende rekon-
struktionsbehandling eller har indgivet begæring herom.

Stk. 2. Er der truffet bestemmelse om fyldestgørelsesfor-
bud efter § 9 b, kan skyldneren med rekonstruktørens sam-
tykke videreføre en gensidigt bebyrdende aftale. § 12 o, stk. 
4, § 12 p, § 12 q, stk. 1, nr. 1-3, og stk. 2, og § 58, stk. 
2, finder tilsvarende anvendelse. Ved anvendelsen af § 12 p 
træder bestemmelsen om fyldestgørelsesforbud i stedet for 
rekonstruktionsbehandlingens indledning.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 anvendes kun, hvis ikke andet følger af 
andre lovbestemmelser eller af vedkommende retsforholds 
beskaffenhed. Stk. 2 finder dog anvendelse uanset købelo-
vens regler.

Stk. 4. § 12 s finder tilsvarende anvendelse på ydelser, der 
overgives til skyldneren, efter at der blev truffet bestemmel-
se om fyldestgørelsesforbud efter § 9 b.
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Kapitel 1 c
Gennemførelse af rekonstruktion under forebyggende 

rekonstruktionsbehandling

§ 9 f. En skyldner under forebyggende rekonstruktionsbe-
handling kan fremsætte rekonstruktionsforslag. Reglerne i 
§§ 10-10 c, § 13, stk. 2-4, og §§ 13 b-13 f finder tilsvarende 
anvendelse. Ved anvendelsen af § 10 a, stk. 5, nr. 2 og 
3, træder rekonstruktionsforslagets fremsættelse i stedet for 
rekonstruktionsbehandlingens indledning.

Stk. 2. Er der truffet bestemmelse om fyldestgørelsesfor-
bud efter § 9 b, kan der ske virksomhedsoverdragelse efter 
reglerne i § 13 g.

§ 9 g. Stadfæster skifteretten et rekonstruktionsforslag, 
finder reglerne i §§ 14-14 b, § 14 c, stk. 1, og §§ 14 d og 14 
e tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Stadfæstes et rekonstruktionsforslag, der indehol-
der bestemmelse om tvangsakkord, finder reglerne i §§ 12 
h-12 m tilsvarende anvendelse. Ved anvendelsen af § 12 h 
træder bestemmelsen om fyldestgørelsesforbud efter § 9 b i 
stedet for rekonstruktionsbehandlingens indledning.

Kapitel 1 d
Ophør af forebyggende rekonstruktionsbehandling

§ 9 h. Ud over de tilfælde, der er nævnt i § 9 c og § 
9 f, jf. § 13 c, stk. 2, og § 13 f, træffer skifteretten bestem-
melse om, at den forebyggende rekonstruktionsbehandling 
ophører, hvis
1) skyldneren hverken er insolvent eller har sandsynlighed 

for at blive insolvent,
2) skyldneren ikke samarbejder loyalt eller bringer for-

dringshavernes ret i fare,
3) skyldneren begærer det,
4) den forebyggende rekonstruktionsbehandling er ud-

sigtsløs, herunder hvis skyldnerens regnskabs- og bog-
føringsmateriale er så mangelfuldt, at det vil indebære 
uforholdsmæssige omkostninger at opnå tilstrækkelig 
indsigt i skyldnerens økonomiske forhold,

5) Erhvervsstyrelsen træffer beslutning om tvangsopløs-
ning af skyldneren eller

6) der er forløbet 1 år siden indledningen af den forebyg-
gende rekonstruktionsbehandling.

Stk. 2. Skifteretten afviser en begæring om forebyggen-
de rekonstruktionsbehandling, der indgives tidligere end 1 
måned efter en forudgående forebyggende rekonstruktions-
behandlings ophør.

§ 9 i. Skifteretten bekendtgør ophøret af den forebyg-
gende rekonstruktionsbehandling i Statstidende, medmindre 
skyldnerens bo samtidig tages under konkursbehandling el-
ler rekonstruktionsbehandling. Er skyldneren en sammen-
slutning, der er registreret i Erhvervsstyrelsen, skal rekon-
struktøren samtidig registrere ophøret af den forebyggende 
rekonstruktionsbehandling i Erhvervsstyrelsens it-system.

Stk. 2. Rekonstruktøren skal sende en meddelelse om 
ophøret af den forebyggende rekonstruktionsbehandling til 
samtlige kendte fordringshavere og andre, der blev berørt 
af den forebyggende rekonstruktionsbehandling, medmindre 

skyldnerens bo samtidig tages under konkursbehandling el-
ler rekonstruktionsbehandling.

Stk. 3. Reglerne i stk. 1 og 2 finder alene anvendelse, hvis 
der er truffet bestemmelse om fyldestgørelsesforbud efter § 
9 b. Er der ikke truffet sådan bestemmelse, skal skyldneren 
eller en eventuelt beskikket rekonstruktør kun sende med-
delelse om ophøret af den forebyggende rekonstruktionsbe-
handling til fordringshavere, som har været orienteret om 
den forebyggende rekonstruktionsbehandling.

Kapitel 1 e
Tidlig varsling

§ 9 j. Erhvervsministeren kan efter forhandling med ju-
stitsministeren og skatteministeren fastsætte regler om tidlig 
varsling som angivet i artikel 3 i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv (EU) 2019/1023 af 20. juni 2019 om rammer 
for forebyggende rekonstruktion, gældssanering og udeluk-
kelse og om foranstaltninger med henblik på mere effekti-
ve procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og 
gældssanering og om ændring af direktiv (EU) 2017/1132 
(rekonstruktions- og insolvensdirektivet), herunder om Er-
hvervsstyrelsens behandling af oplysninger til brug for tidlig 
varsling.

Afsnit IB
Rekonstruktion

Kapitel 2
Indholdet af en rekonstruktion

§ 10. En rekonstruktion skal indeholde mindst ét af føl-
gende elementer:
1) Tvangsakkord, jf. § 10 a.
2) Virksomhedsoverdragelse, jf. § 10 b.
3) Andre tiltag, der alene eller tilsammen med de øvrige 

dele af rekonstruktionen medfører, at skyldneren ophø-
rer med at være insolvent.

§ 10 a. En tvangsakkord kan gå ud på procentvis ned-
sættelse eller bortfald af fordringerne mod skyldneren. En 
tvangsakkord kan endvidere gå ud på betalingsudsættel-
se. En tvangsakkord kan betinges af, at skyldnerens formue 
eller en del af denne fordeles mellem fordringshaverne.

Stk. 2. En tvangsakkord kan ikke omfatte:
1) Fordringer, der er stiftet efter skifterettens modtagelse 

af et rekonstruktionsforslag, der indeholder bestemmel-
se om tvangsakkord, jf. dog stk. 6.

2) Pantefordringer i det omfang, pantet strækker til. Pant-
haverne bindes derimod af tvangsakkorden, for så vidt 
angår den del af deres personlige fordring, som ikke 
dækkes af pantet. Har skifteretten i medfør af § 12 e 
fastsat værdien af et pantsat aktiv, er den fastsatte værdi 
bindende ved opgørelse af panthaverens fordring efter 
1. pkt.

3) Fordringer, der i tilfælde af konkurs omfattes af §§ 
94-96.

Stk. 3. En tvangsakkord kan alene omfatte én af følgende 
grupper af fordringer:

3



1) Fordringer, der i tilfælde af konkurs omfattes af § 97 
eller § 98, nr. 2, bortset fra krav på konventionalbod, i 
det omfang boden ikke er erstatning for et lidt tab.

2) Fordringer, der i henhold til aftale står tilbage for de 
øvrige fordringshavere i tilfælde af skyldnerens kon-
kurs, medmindre det fremgår af aftalen, at den ikke 
gælder i tilfælde af skyldnerens rekonstruktion.

3) Krav på konventionalbod, i det omfang boden ikke er 
erstatning for et lidt tab.

Stk. 4. Det skal fremgå af tvangsakkorden, hvilken af 
de i stk. 3 nævnte grupper af fordringer tvangsakkorden 
omfatter. Det kan bestemmes i tvangsakkorden, at fordringer 
under et vist mindre beløb ikke omfattes, hvis det må an-
ses rimeligt begrundet under hensyn til skyldnerens forhold 
og øvrige omstændigheder. Fordringer tilhørende samme 
fordringshaver sammenlægges. Fordringer, som overstiger 
det fastsatte beløb, giver ret til udbetaling af mindst dette 
beløb.

Stk. 5. En tvangsakkord medfører bortfald af
1) gaveløfter,
2) krav på renter for tiden efter rekonstruktionsbehandlin-

gens indledning af de fordringer, der er omfattet af 
tvangsakkorden,

3) krav ifølge en leasingaftale, der pålægger skyldneren 
at anvise en køber af det leasede aktiv eller i øvrigt 
må anses for finansiel leasing, på løbende ydelser, der 
angår perioden efter rekonstruktionsbehandlingens ind-
ledning, og som ikke er omfattet af § 94, i det omfang 
fordringshaveren ikke kan godtgøre, at ydelserne må 
sidestilles med afdrag, og

4) fordringer, der efter stk. 3 er placeret i en lavere gruppe 
end den, som omfattes af tvangsakkorden.

Stk. 6. En tvangsakkord som nævnt i stk. 3, nr. 1, om-
fatter krav på B-skat og acontoskat, der er forfaldne ved 
skifterettens modtagelse af rekonstruktionsforslaget. Det kan 
bestemmes i tvangsakkorden, at denne omfatter krav på 
restskat vedrørende det indkomstår, hvor rekonstruktionsfor-
slaget blev fremsat. Indeholder tvangsakkorden en sådan 
bestemmelse, fastsætter skifteretten, hvilken beløbsmæssig 
del af kravet der omfattes af tvangsakkorden, ud fra et 
skøn over, hvilken del af kravet der skyldes dispositioner 
foretaget inden rekonstruktionsforslagets fremsættelse eller 
forslagets indhold.

Stk. 7. Uforfaldne fordringer omfattet af tvangsakkorden 
kan kræves betalt samtidig med andre fordringer.

Stk. 8. Er skyldneren et aktieselskab eller anpartsselskab, 
kan det bestemmes i tvangsakkorden, at selskabskapitalen 
nedsættes til 0 kr. og samtidig forhøjes med ny selskabska-
pital, der skal opfylde kravene i selskabsloven. Det skal 
fremgå af tvangsakkorden, hvem der tegner den nye sel-
skabskapital. Indbetaling af den nye selskabskapital skal ske 
kontant. Reglerne i 1.-3. pkt. finder alene anvendelse, hvis 
skyldneren er insolvent og det må antages, at en konkursbe-
handling ikke vil give fuld dækning til samtlige fordringsha-
vere.«

7. I § 11 a, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »indledning«: », jf. 
dog § 15, stk. 1, nr. 5«.

8. I § 11 a, stk. 6, 1. pkt., udgår »yderligere«, og efter 
»virksomhed« indsættes: », idet skifteretten herved skal tage 
en eventuel stillet sikkerhed efter stk. 5 i betragtning«.

9. I § 11 a, stk. 6, indsættes som 3. pkt.:
»En af skyldneren stillet sikkerhed for de i 1. pkt. nævnte 

omkostninger er ikke gyldig, hvis den ikke er bestemt af 
skifteretten.«

10. I § 11 e, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »uger«: », jf. dog § 
15, stk. 1, nr. 5«.

11. I § 12 a, stk. 3, ændres »§ 13 d« til: »§ 13 d, stk. 1-4«.

12. I § 12 g, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:
»Angår aftalen løbende eller successive ydelser, gælder 

reglen i 1. pkt., uanset om kravene er konnekse.«

13. § 12 k, stk. 1, 3. pkt., affattes således:
»§ 13 d, stk. 1-4, finder tilsvarende anvendelse.«

14. § 12 p, stk. 2, 1. pkt., affattes således:
»Angår aftalen en løbende ydelse, omfattes af § 94 alene 

medkontrahentens krav på vederlag for tiden efter rekon-
struktionsbehandlingens indledning og indtil en eventuel 
opsigelse i medfør af § 12 o, stk. 4, 1. pkt., eller § 12 t, 
stk. 1, og krav vedrørende faktiske dispositioner foretaget af 
skyldneren under rekonstruktionsbehandlingen.«

15. I § 12 p indsættes som stk. 3:
»Stk. 3. Angår aftalen successive ydelser, omfattes af § 94 

den del af medkontrahentens krav, der vedrører ydelser præ-
steret under rekonstruktionsbehandlingen efter rekonstruk-
tionsbehandlingens indledning.«

16. I § 12 t, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:
»Opsiges skyldnerens deltagelse i et andelsselskab eller 

en andelsforening, kan skyldneren kræve sit indestående be-
talt senest 3 måneder efter opsigelsen.«

17. I § 13, stk. 1, indsættes efter »rekonstruktionsforslaget«: 
», jf. dog § 15, stk. 1, nr. 5«.

18. I § 13, stk. 2, 1. pkt., ændres »så vidt muligt senest 14 
dage« til: »senest 5 hverdage«.

19. I § 13, stk. 2, indsættes som 3. og 4. pkt.:
»Indeholder rekonstruktionsforslaget bestemmelse om 

akkordering af restskat efter § 10 a, stk. 6, 2. pkt., skal 
den i § 13 b, stk. 1, nr. 2, nævnte beregning sendes til skatte-
forvaltningen senest 10 hverdage før mødets afholdelse. Så-
fremt skyldneren er en SMV, skal en eventuel begæring om 
inddeling af fordringshaverne i særskilte afstemningsklasser 
fremsendes sammen med rekonstruktionsforslaget.«

20. I § 13 a, stk. 1, indsættes efter »§ 13, stk. 1,«: »jf. dog § 
15, stk. 1, nr. 5,«.

21. I § 13 a, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 13 d« til: »§ 13 d, stk. 
1-4«.
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22. I § 13 b, stk. 1, nr. 2, indsættes som litra d:
»d) En beregning af skyldnerens forventede restskat for 

det indkomstår, hvor rekonstruktionsforslaget fremsæt-
tes, med angivelse af, hvilket beløb heraf der skyldes 
dispositioner foretaget inden rekonstruktionsforslagets 
fremsættelse eller forslagets indhold, hvis rekonstruk-
tionsforslaget indeholder bestemmelse om akkordering 
af restskat efter § 10 a, stk. 6, 2. pkt. Beregningen 
skal være foretaget af tillidsmanden, hvis en sådan er 
beskikket, og ellers af en revisor, der er godkendt efter 
revisorlovens § 3.«

23. I § 13 b, stk. 1, nr. 3, indsættes som litra j:
»j) Oplysning om, hvorvidt skyldneren er en SMV.«

24. I § 13 b, stk. 1, indsættes som nr. 4:
»4) Forslag til inddeling af fordringshaverne i særskilte af-

stemningsklasser, medmindre skyldneren er en SMV 
og der ikke fremsættes begæring efter § 13, stk. 2.«

25. § 13 d affattes således:

»§ 13 d. Et rekonstruktionsforslag er vedtaget, hvis et 
flertal af de fordringshavere, der er repræsenteret på det i § 
13 c, stk. 1, nævnte møde, og som deltager i afstemningen, 
stemmer for.

Stk. 2. Der stemmes efter fordringernes beløb. §§ 120 og 
121 og § 123, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse. Indehol-
der rekonstruktionsforslaget bestemmelse om tvangsakkord, 
er der uanset størrelsen af den tilbudte dividende tillige 
stemmeret på de fordringer, der omfattes af akkorden efter 
§ 10 a, stk. 4. En fordring, der bortfalder ved akkorden som 
følge af fordringshaverens indvilligelse heri i forbindelse 
med rekonstruktionsbehandlingen, giver alene stemmeret, 
hvis bortfaldet er betinget af rekonstruktionsforslagets stad-
fæstelse. Hvis flere grupper af fordringer giver stemmeret 
efter reglerne i 2.-4. pkt., har samtlige fordringshavere i de 
nævnte grupper stemmeret.

Stk. 3. De fordringshavere, hvis fordring er bestridt, 
deltager foreløbig i afstemningen om rekonstruktionsforsla-
get. Viser afstemningen, at disse stemmer vil være afgøren-
de for udfaldet, bestemmer skifteretten, hvilke af dem der 
giver stemmeret, og for hvilke beløb.

Stk. 4. Fordringer, der tilhører skyldnerens nærtstående, 
giver ikke stemmeret.

Stk. 5. Fordringshaverne skal inddeles i særskilte afstem-
ningsklasser, der afspejler et tilstrækkeligt interessesammen-
fald mellem fordringshaverne i den enkelte klasse. En grup-
pe af fordringshavere, jf. § 10 a, stk. 3, og §§ 95-98, kan 
inddeles i flere afstemningsklasser. En fordring, der ikke gi-
ver stemmeret, jf. stk. 2-4, indgår ikke i nogen afstemnings-
klasse. Pantefordringer har dog stemmeret uanset reglen i 
stk. 2, jf. § 120, stk. 2, og skal udgøre en særskilt afstem-
ningsklasse.

Stk. 6. Der stemmes i hver afstemningsklasse for sig. Ved-
tages rekonstruktionsforslaget af et flertal af afstemnings-
klasserne, anses rekonstruktionsforslaget for vedtaget.

Stk. 7. Reglerne i stk. 5 og 6 finder alene anvendelse, 
hvis skyldneren ved fremsendelsen af rekonstruktionsforsla-

get har begæret inddeling i afstemningsklasser, eller hvis 
skyldneren ikke er en SMV.«

26. I § 13 e indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:
»Stk. 5. Indeholder rekonstruktionsforslaget bestemmelse 

om tvangsakkord, og er skyldneren en fysisk person, gælder 
endvidere følgende:
1) Skifteretten skal nægte stadfæstelse, hvis skyldneren 

som følge af strafbare forhold eller groft uforsvarlig 
forretningsførelse ikke ville kunne opnå en gældssane-
ring, jf. § 197, stk. 2, nr. 3 og 4, jf. § 197, stk. 3.

2) Skifteretten kan nægte stadfæstelse, hvis skyldneren 
som følge af uforsvarlige handlinger i økonomiske an-
liggender eller erstatningspådragende forhold ikke ville 
kunne opnå en gældssanering, jf. § 197, stk. 2, nr. 2 og 
3, jf. § 197, stk. 3.«

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 6 og 7.

27. § 13 e, stk. 5, der bliver stk. 6, affattes således:
»Stk. 6. Skifteretten skal nægte stadfæstelse, hvis rekon-

struktionsforslaget medfører, at en eller flere fordringshave-
re får en ringere grad af fyldestgørelse end under en kon-
kursbehandling. Hvis rekonstruktionsforslaget indeholder 
bestemmelse om tvangsakkord og skyldneren er en fysisk 
person, der ikke udøver erhvervsvirksomhed, skal skifteret-
ten endvidere nægte stadfæstelse, hvis det samlede beløb, 
som skyldneren skal betale ifølge rekonstruktionsforslaget, 
er mindre end det samlede beløb, som skyldneren ville skul-
le betale i tilfælde af gældssanering.«

28. Efter § 13 g indsættes i kapitel 2 c:

»§ 13 h. En skyldner, hvis bo er taget under konkursbe-
handling, kan anmode skifteretten om at indkalde en skifte-
samling til behandling af og afstemning om et af skyldneren 
fremsat rekonstruktionsforslag indeholdende bestemmelse 
om tvangsakkord.

Stk. 2. Ved sagens videre behandling finder reglerne i 
dette afsnit anvendelse med de af forholdets natur følgende 
ændringer samt med følgende begrænsninger:
1) Begæringen skal fremsættes inden den i § 150, stk. 2, 

nævnte dato.
2) Afstemning om rekonstruktionsforslaget kan ikke finde 

sted før afholdelse af det i § 131 nævnte møde til 
fordringernes prøvelse.

3) Boet må ikke udleveres til skyldneren, forinden dem, 
der har krav på forlods dækning, er fyldestgjort.

Stk. 3. Så længe rekonstruktionsforslaget ikke er forkastet 
eller nægtet stadfæstet, skal bostyret kun foretage, hvad der 
ikke tåler opsættelse.«

29. I § 14, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:
»Uanset reglen i 1. pkt. har tvangsakkorden ingen indfly-

delse på skatteforvaltningens adgang til at modregne krav 
omfattet af § 10 a, stk. 6, 1. pkt., i overskydende skat vedrø-
rende samme indkomstår.«

30. I § 14 indsættes som stk. 5:
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»Stk. 5. Tvangsakkordens bestemmelser om ny sel-
skabskapital efter § 10 a, stk. 8, træder i stedet for gene-
ralforsamlingens beslutning herom. Indbetaling af den nye 
selskabskapital skal ske senest 2 uger efter tvangsakkordens 
stadfæstelse. Rekonstruktøren skal uden unødigt ophold ef-
ter indbetalingen registrere den nye selskabskapital og ned-
sættelsen af den hidtidige selskabskapital i Erhvervsstyrel-
sens it-system.«

31. I § 14 d, 2. pkt., ændres »§ 13 e, stk. 6« til: »§ 13 e, stk. 
7«.

32. § 15, stk. 1, affattes således:
»Ud over i de tilfælde, der er nævnt i § 11 a, stk. 6, § 11 

c, stk. 4, § 11 d, stk. 2, § 11 e, stk. 3, § 11 g, stk. 3, § 13, 
stk. 5, § 13 c, stk. 2, og § 13 f, stk. 1 og 3, bestemmer skif-
teretten, at rekonstruktionsbehandlingen ophører i følgende 
tilfælde:
1) Skyldneren er ikke insolvent, jf. § 17, stk. 2, og § 18.
2) Skyldneren samarbejder ikke loyalt eller bringer for-

dringshavernes ret i fare.
3) Skyldneren begærer det.
4) Rekonstruktionsbehandlingen er udsigtsløs.
5) Rekonstruktionsbehandlingen har sammenlagt med den 

periode, hvor der under en forudgående forebyggen-
de rekonstruktionsbehandling har været fyldestgørel-
sesforbud efter § 9 b, varet i en periode på 1 år. Har 
skyldneren forud for rekonstruktionsbehandlingen væ-
ret under forebyggende rekonstruktionsbehandling med 
fyldestgørelsesforbud efter § 9 b, medregnes varighe-
den af fyldestgørelsesforbuddet i den i 1. pkt. nævnte 
periode, medmindre den forebyggende rekonstruktions-
behandling ophørte mindst 1 måned før indledningen af 
rekonstruktionsbehandlingen.«

33. I § 24 indsættes som stk. 2:
»Stk. 2. Er skyldneren under forebyggende rekonstruk-

tionsbehandling og har fremsat et rekonstruktionsforslag, 
kan skifteretten udsætte afgørelsen om konkurs, indtil det 
er afgjort, om rekonstruktionsforslaget vedtages og stadfæ-
stes. Dette gælder dog kun, hvis der er beskikket en rekon-
struktør.«

34. I § 27, stk. 1, 2. pkt., ændres »stk. 4 eller 5« til: »stk. 3 
eller 4«.

35. I § 42 indsættes som stk. 5:
»Stk. 5. En fordringshaver kan ikke anvende et krav om-

fattet af § 97 til modregning i boets krav i medfør af en 
aftale, som skyldneren har videreført efter § 9 e eller § 12 o, 
eller som boet er indtrådt i efter § 55. Angår aftalen løbende 
eller successive ydelser, gælder reglen i 1. pkt., uanset om 
kravene er konnekse.«

36. § 56, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Angår aftalen en løbende ydelse, omfattes af § 

93 alene medkontrahentens krav på vederlag for tiden efter 
konkursbehandlingens indledning og indtil en eventuel op-
sigelse i medfør af § 55, stk. 3, 1. pkt., eller § 61, stk. 

1, samt krav vedrørende faktiske dispositioner foretaget af 
konkursboet.«

37. I § 56 indsættes som stk. 3:
»Stk. 3. Angår aftalen successive ydelser, omfattes af § 

93 alene den del af medkontrahentens krav, der vedrører 
ydelser præsteret efter konkursbehandlingens indledning.«

38. I § 61, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:
»Opsiges skyldnerens deltagelse i et andelsselskab eller 

en andelsforening, kan skyldneren kræve sit indestående be-
talt senest 3 måneder efter opsigelsen.«

39. I § 72, stk. 3, 1. pkt., indsættes før »godkendt«: »efter 
fristdagen«.

40. I § 110, stk. 2, og § 217, stk. 1, indsættes før »re-
konstruktionsbehandling«: »forebyggende rekonstruktions-
behandling eller«.

41. § 197 affattes således:

»§ 197. Skifteretten kan efter en skyldners begæring afsi-
ge kendelse om gældssanering, såfremt skyldneren godtgør, 
at skyldneren er insolvent. Skyldneren anses for insolvent 
efter 1. pkt., hvis skyldneren ikke er i stand til og inden for 
de nærmeste år ingen udsigt har til at kunne opfylde sine 
gældsforpligtelser. Kendelse om gældssanering er endvidere 
betinget af, at det må antages, at gældssanering vil føre til en 
varig forbedring af skyldnerens økonomiske forhold.

Stk. 2. Kendelse om gældssanering kan i almindelighed 
ikke afsiges, såfremt
1) skyldnerens indtægts- og udgiftsforhold er uafklarede 

i afdragsperioden, jf. dog § 197 a, eller skyldneren er 
under uddannelse,

2) skyldneren har handlet uforsvarligt i økonomiske an-
liggender, herunder såfremt en ikke uvæsentlig gæld
a) er stiftet på et tidspunkt, hvor skyldneren var ude 

af stand til at opfylde sine økonomiske forpligtel-
ser, medmindre der er tale om forretningsmæssigt 
velbegrundet stiftelse af erhvervsgæld eller en vel-
begrundet låneomlægning,

b) er opstået, som følge af at skyldneren har påtaget 
sig en finansiel risiko, der stod i misforhold til 
skyldnerens økonomiske situation,

c) er stiftet med henblik på forbrug, medmindre 
gældsstiftelsen som følge af særlige omstændighe-
der fremstår som rimelig, eller

d) er gæld til det offentlige, som er oparbejdet syste-
matisk,

3) en ikke uvæsentlig gæld er pådraget ved strafbare eller 
erstatningspådragende forhold, medmindre der er tale 
om gæld i form af sagsomkostninger pålagt i straffesa-
ger,

4) skyldneren i sin egenskab af deltager i ledelsen af en 
virksomhed har udvist groft uforsvarlig forretningsfø-
relse, medmindre det ikke ville være rimeligt at pålæg-
ge konkurskarantæne som følge heraf,
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5) skyldneren har undladt at afdrage på sin gæld, selv 
om skyldneren som følge af sin løbende indkomst el-
ler andre indtægter har haft rimelig mulighed herfor, 
medmindre der var tale om et mindre væsentligt beløb, 
der blev udbetalt inden indgivelsen af begæring om 
gældssanering,

6) skyldneren har indrettet sig med henblik på gældssane-
ring eller

7) skyldneren stifter ny gæld, efter at en gældssanerings-
sag er indledt, medmindre gældsstiftelsen som følge af 
særlige omstændigheder fremstår som rimelig.

Stk. 3. Ved skifterettens afgørelse efter stk. 2 skal der 
lægges vægt på gældens alder.

Stk. 4. Uanset stk. 2 kan skifteretten nægte gældssanering, 
såfremt der foreligger andre omstændigheder, som taler af-
gørende imod gældssanering.

Stk. 5. Ved afgørelse om gældssanering skal det ikke tages 
i betragtning, hvorvidt skyldneren har mulighed for at opnå 
eftergivelse af gæld efter anden lovgivning.

Stk. 6. Kendelse om gældssanering kan kun afsiges, for så 
vidt angår skyldnere, som er fysiske personer.«

42. Efter § 197 indsættes:

»§ 197 a. Var skyldneren, skyldnerens ægtefælle eller 
samlever eller et selskab, som de nævnte personer tilsam-
men direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af, under 
konkursbehandling, da skifteretten modtog forslaget om 
gældssanering, er uafklarede forhold, der skyldes konkur-
sen, ikke til hinder for afsigelse af kendelse om gældssane-
ring.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis skyldnerens 
gæld i det væsentlige stammer fra erhvervsmæssig virksom-
hed og ledelsen af virksomheden i ikke uvæsentligt om-
fang har tilsidesat sine forpligtelser med hensyn til bogfø-
ring, momsafregning, indeholdelse og afregning af A-skat 
og indsendelse af oplysninger til offentlige myndigheder 
el.lign. eller i øvrigt i ikke uvæsentligt omfang har undladt 
at lede virksomheden forsvarligt.«

43. I § 199 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:
»Stk. 2. Er skyldneren under konkursbehandling, omfatter 

kendelsen om gældssanering alene fordringer, der er stiftet 
inden konkursdekretets afsigelse, jf. dog § 30. Når særlige 
forhold taler derfor, kan skifteretten bestemme, at kendelsen 
skal omfatte fordringer stiftet inden et af skifteretten andet 
fastsat tidspunkt, der dog ikke kan fastsættes til et tidspunkt 
senere end skifterettens afgørelse om at indlede sag om 
gældssanering, jf. § 206.

Stk. 3. Kendelsen om gældssanering omfatter alene krav 
på B-skat, der er forfaldet inden det tidspunkt, der efter 
reglerne i stk. 1 og 2 er afgørende for, om øvrige fordringer 
omfattes af kendelsen. Kendelsen omfatter endvidere krav 
på restskat vedrørende det indkomstår, som udløber efter det 
nævnte tidspunkt.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 4.

44. I § 200 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Omfatter kendelsen alene fordringer stiftet inden 
konkursdekretets afsigelse, jf. § 199, stk. 2, bortfalder krav 
på renter af de af kendelsen omfattede fordringer alene for 
tiden efter konkursdekretets afsigelse.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

45. I § 202 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
»Stk. 3. Er skyldneren, skyldnerens ægtefælle eller sam-

lever eller et selskab, som de nævnte personer tilsammen 
direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af, under kon-
kursbehandling, anmoder skifteretten kurator om oplysning 
om, hvorvidt denne er bekendt med omstændigheder, der 
taler imod gældssanering. Kurator skal afgive erklæringen 
senest samtidig med sin redegørelse efter § 125, stk. 2 og 
3, eller, såfremt denne er afgivet, snarest muligt. Angår kon-
kursbehandlingen ikke skyldneren selv, gælder 1. pkt. dog 
kun, hvis skyldnerens gæld i det væsentligste stammer fra 
kaution eller anden hæftelse for krav mod konkursboet.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

46. I § 204, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:
»Mødet med skyldneren kan afholdes ved anvendelse af 

telekommunikation.«

47. I § 208, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:
»I de i § 197 a, stk. 1, nævnte tilfælde skal genparten 

indeholde opfordring om at fremkomme med oplysninger 
om omstændigheder af betydning for afgørelsen efter § 197 
a, stk. 2.«

48. I § 208 b indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
»Stk. 3. Hvis skyldneren er under konkursbehandling, fin-

der stk. 1 ikke anvendelse på de fordringer, der er anmeldt i 
konkursboet.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

49. I § 208 b, stk. 4, nr. 2, der bliver stk. 5, nr. 2, ændres »§ 
230« til: »§ 230, stk. 2«.

50. I § 209, stk. 5, ændres »§ 208 b, stk. 1 og 4 « til: »§ 208 
b, stk. 1 og 5«.

51. § 216, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:
»En kendelse, der helt eller delvis tager skyldnerens for-

slag til følge, skal angive, hvilken del af skyldnerens gæld 
der berøres af kendelsen, med angivelse af den procent, 
hvortil fordringerne nedsættes, eller, hvor dette ikke er mu-
ligt, de afdrag, som skyldneren skal betale.

Stk. 2. Udgør det beløb, som skyldneren efter stk. 1 i 
alt skal betale i afdragsperioden, alene et uvæsentligt beløb, 
bortfalder skyldnerens gæld, jf. § 198, når sagen er sluttet 
med kendelse om gældssanering, jf. § 218, stk. 1. I øvrige 
tilfælde anvendes 1. pkt. således, at der bortses fra fordrin-
ger, som kun vil afkaste et uvæsentligt beløb. Reglen i 2. 
pkt. anvendes særskilt på hver enkelt fordring begyndende 
med den mindste, indtil de resterende fordringer hver især 
afkaster mere end et uvæsentligt beløb. Fordringer omfattet 
af 2. pkt. bortfalder, når sagen er sluttet med kendelse om 
gældssanering, jf. § 218, stk. 1. § 208 b, stk. 5, nr. 1, finder 
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tilsvarende anvendelse. Justitsministeren kan fastsætte nær-
mere regler om anvendelse af 1.-3. pkt.«

Stk. 2-7 bliver herefter stk. 3-8.

52. § 216, stk. 3, der bliver stk. 4, affattes således:
»Stk. 4. Træffes der bestemmelse om, at skyldneren skal 

have henstand med betaling af den del af gælden, som fort-
sat skal bestå, skal kendelsen angive afdragsperiodens læng-
de samt størrelsen af og forfaldstiden for de afdrag, som 
skyldneren skal betale i afdragsperioden. Afdragsperioden 
udgør 3 år. Afdragsperioden kan være længere, hvis dette 
er nødvendigt for, at skyldneren kan opretholde sin bolig 
eller aktiver, der anvendes af skyldneren i eller i forbindelse 
med dennes erhverv. Hvis den væsentligste del af skyldne-
rens gæld er studiegæld og skyldneren ikke har gæld fra er-
hvervsmæssig virksomhed, kan afdragsperioden forlænges, 
dog således at afdragsperioden højst kan udgøre 6 år.«

53. I § 216, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »længde efter 
stk. 3« til: »begyndelse efter stk. 4«.

54. I § 216, stk. 7, 1. pkt., der bliver stk. 8, 1. pkt., ændres 
»stk. 6« til: »stk. 7«.

55. Efter § 216 indsættes:

»§ 216 a. Er skyldneren, dennes ægtefælle eller samlever 
eller et selskab, som de nævnte personer tilsammen direkte 
eller indirekte ejer en væsentlig del af, under konkursbe-
handling, kan kendelse om gældssanering tidligst afsiges, 
når kurator i konkursboet har afgivet endelig indstilling efter 
§ 202, stk. 3. Angår konkursbehandlingen ikke skyldneren 
selv, gælder 1. pkt. dog kun, hvis skyldnerens gæld i det 
væsentligste stammer fra kaution eller anden hæftelse for 
krav mod konkursboet.

Stk. 2. Er skyldneren under konkursbehandling på det 
tidspunkt, hvor der afsiges kendelse om gældssanering, skal 
skyldneren betale afdrag, jf. § 216, til skifterettens medhjæl-
per, der udlodder det modtagne beløb til fordringshaverne 
omfattet af gældssaneringskendelsen, når konkursboet er 
sluttet. Er afdragsperioden ikke udløbet på tidspunktet for 
konkursboets slutning, skal skyldneren betale de resterende 
afdrag direkte til fordringshaverne. Er skyldneren ved af-
dragsperiodens udløb fortsat under konkursbehandling, ind-
betaler medhjælperen det modtagne beløb til konkursboet, 
der i forbindelse med udbetaling af dividenden, jf. § 152, 
udlodder det modtagne beløb til fordringshaverne i overens-
stemmelse med § 200. Sluttes boet efter § 143, kan kurator 
overlade udlodning af det modtagne beløb til skifterettens 
medhjælper.«

56. I § 218, stk. 1, ændres »§ 202, stk. 3« til: »§ 202, stk. 4«.

57. I § 219, stk. 1, ændres »§§ 208, 208 a, stk. 3, 209, stk. 
2, 210, 213-214, 216, stk. 5, og 218, stk. 2-3« til: »§ 208, § 
208 a, stk. 3, § 209, stk. 2, §§ 210, 213 og 214, § 216, stk. 6, 
og § 218, stk. 2 og 3«.

58. I § 219, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Er eller har skyldneren tidligere været under konkurs-
behandling, kan de nævnte forretninger ikke overlades til 
konkursboets kurator.«

59. I § 219 indsættes som stk. 3:
»Stk. 3. Justitsministeren fastsætter regler om medhjæl-

pernes behandling af betroede midler.«

60. I § 220 indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:
»Er skyldneren under konkursbehandling, afholdes om-

kostningerne ved behandlingen af gældssaneringssagen af 
konkursboet efter § 93, nr. 2, i det omfang der er dækning 
hertil af boets midler.«

61. § 226, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Kendelsen befrier skyldneren for den del af gæl-

den, der omfattes af kendelsen, jf. § 199, og som bortfalder 
ved kendelsen, over for fordringshaveren selv og over for 
kautionister og andre, der hæfter for gælden. Uanset reglen 
i 1. pkt. har kendelsen ingen indflydelse på skatteforvaltnin-
gens adgang til at modregne krav på B-skat i overskydende 
skat vedrørende samme indkomstår.«

62. I § 228, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 216, 
stk. 1 og 3« til: »§ 216, stk. 1 og 4«.

63. I § 228 indsættes som stk. 3 og 4:
»Stk. 3. Har skyldneren på det tidspunkt, hvor kendelsen 

om gældssanering afsiges, uafklarede økonomiske forhold, 
jf. § 197 a, kan skifteretten i afdragsperioden på begæring af 
en fordringshaver genoptage gældssaneringssagen med hen-
blik på at forhøje den procent, hvortil fordringerne er nedsat, 
eller de i kendelsen fastsatte afdrag, såfremt der er indtrådt 
forhold, der medfører, at skyldneren må anses for at være 
i stand til at betale mindst 1.000 kr. om måneden ud over 
det, der følger af kendelsen. Forhøjelsen sker med det beløb, 
der overstiger de nævnte 1.000 kr. om måneden. Såfremt 
forhøjelsen alene vil ske med et beløb, der er mindre end 
det beløb, der er nævnt i § 216, kan skifteretten undlade at 
forhøje den procent, hvortil fordringerne er nedsat, eller de 
fastsatte afdrag.

Stk. 4. I de i stk. 3 nævnte tilfælde skal skyldneren in-
den rimelig tid underrette skifteretten og fordringshaverne, 
såfremt der indtræder forhold, der medfører, at skyldneren 
må anses for at være i stand til at betale mindst 1.000 kr. om 
måneden ud over det, der følger af kendelsen. Skyldneren 
skal efter skifterettens nærmere bestemmelse fremsende do-
kumentation for sine økonomiske forhold til skifteretten og 
fordringshaverne.«

64. § 229, stk. 1 og 2, ophæves, og i stedet indsættes:
»Gældssaneringskendelsen kan på begæring af en 

fordringshaver ophæves af skifteretten,
1) hvis det oplyses, at skyldneren under gældssaneringssa-

gen har gjort sig skyldig i svigagtigt forhold,
2) hvis skyldneren groft tilsidesætter sine pligter ifølge 

gældssaneringskendelsen, eller
3) hvis skyldneren tilsidesætter sine pligter efter § 228, 

stk. 4.
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Stk. 2. Skifteretten ophæver gældssaneringskendelsen, 
hvis skyldneren efter afsigelsen af kendelsen pålægges kon-
kurskarantæne efter § 157 og den groft uforsvarlige forret-
ningsførelse, der begrunder pålægget af konkurskarantænen, 
er foregået, inden kendelsen om gældssanering blev afsagt.

Stk. 3. Forinden skifteretten træffer afgørelse efter stk. 1 
og 2, indkaldes skyldneren og fordringshaverne til et møde 
i skifteretten. Når skyldnerens sociale forhold taler derfor, 
indkaldes desuden en repræsentant for kommunen til mø-
det.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

65. I § 230 indsættes før stk. 1 som nyt stykke:
»Er skyldneren under konkursbehandling på tidspunktet 

for afsigelsen af en kendelse om gældssanering, har for-
dringshaverne krav på dividende i konkursboet uden hensyn 
til kendelsen, jf. dog § 220, 2. pkt.«

Stk. 1 bliver herefter stk. 2.

66. Kapitel 29 ophæves.

67. I § 237 a indsættes som stk. 3:
»Stk. 3. Kurator, rekonstruktør, tillidsmand og medhjæl-

per skal kunne modtage meddelelser, der sendes som digital 
kommunikation. Hvis en fordringshaver har anmeldt sit krav 
til en af de i 1. pkt. nævnte personer ved anvendelse af 
digital kommunikation, kan meddelelser til fordringshaveren 
sendes som digital kommunikation.«

68. I § 238, stk. 5, indsættes efter »i medfør af«: »§ 9 
b, stk. 3,«, og »rekonstruktionsbehandlingens indledning« 
ændres til: »indledningen af den forebyggende rekonstruk-
tionsbehandling eller rekonstruktionsbehandlingen«.

69. Efter § 238 indsættes:

»§ 238 a. Ingen må handle som kurator, skifterettens 
medhjælper, rekonstruktør eller tillidsmand, hvis der er tvivl 
om, hvorvidt den pågældende har de fornødne kvalifikatio-
ner hertil. En person kan ikke udpeges eller beskikkes til 
de i 1. pkt. nævnte hverv, hvis vedkommende ikke forinden 

har givet skifteretten en kort skriftlig redegørelse for sin i 
forhold til hvervet relevante uddannelse og erfaring.«

70. I § 249, 1. pkt., indsættes efter »§ 8,«: »§ 9 b, stk. 1, 1. 
pkt.,«.

71. I § 249, 1. pkt., ændres »§ 13 d, stk. 2, 3. og 4. pkt.,« til: 
»§ 13 d, stk. 3 og 5,«.

72. I § 249, 1. pkt., ændres »§ 115, stk. 2, §§ 120-122 og § 
232, stk. 3,« til: »§ 115, stk. 2, og §§ 120-122«.

73. I § 249, 2. pkt., ændres »§ 13 d, stk. 2, 3. og 4. pkt.« til: 
»§ 13 d, stk. 3 og 5.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 17. juli 2022.
Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse på rekonstruk-

tionsbehandling eller konkursbehandling indledt før lovens 
ikrafttræden. For sådanne behandlinger finder de hidtil gæl-
dende regler anvendelse.

Stk. 3. Loven finder ikke anvendelse på begæringer om 
gældssanering indgivet før lovens ikrafttræden. For sådanne 
begæringer finder de hidtil gældende regler anvendelse, jf. 
dog stk. 4.

Stk. 4. Skifteretten kan på skyldnerens begæring bestem-
me, at loven skal finde anvendelse på begæringer om gælds-
sanering, der er indgivet før lovens ikrafttræden, i det om-
fang dette skønnes at være til skyldnerens fordel.

Stk. 5. Er en kendelse om gældssanering afsagt efter de 
hidtil gældende regler, skal spørgsmål om genoptagelse eller 
ophævelse af kendelsen behandles efter de hidtil gældende 
regler.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan 
ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for 
Færøerne og Grønland med de ændringer, som henholdsvis 
de færøske og de grønlandske forhold tilsiger.

Folketinget, den 9. juni 2022

Pia Kjærsgaard

/ Erling Bonnesen
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